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Základní závislosti mezi makroekonomickými jevy 
 
 

 

1) Jaký vliv na reálnou hodnotu úspor má inflace?  
Pozitivní             Negativní             Nemá vliv 
 

  
2) Jak se mění riziko devalvace, jestliže inflace roste? 

Inflace roste               Klesá               Nemá vliv 
 

  
3) Jaký vliv má devalvace na míru inflace? 

Kladný               Negativní               Nemá vliv 
 

  
4) Jaký vliv má revalvace na úspory v CZK? 

Kladný               Negativní               Nemá vliv 
 

  
5) Jaký vliv má revalvace na úspory v devizách? 

Kladný               Negativní               Nemá vliv 
 

  
6) Jak reagují kurzy akcií na růst úrokových sazeb? 

Rostou             Klesají             Zůstávají stejné / Nemá vliv 
 

  
7) Jak reagují kurzy dluhopisů na růst úrokových sazeb? 

Rostou             Klesají             Zůstávají stejné / Nemá vliv 
 

  
8) Jestliže roste inflace, co dělají kurzy akcií? 

Rostou             Klesají             Zůstávají stejné / Nemá vliv 
 

  
9) Jestliže roste inflace, co dělají kurzy dluhopisů? 

Rostou             Klesají             Zůstávají stejné / Nemá vliv 
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Správné odpovědi 
 
 

1. NEGATIVNÍ. Inflace znehodnocuje reálnou hodnotu úspor. 

2. ROSTE. Růst inflace vyvolává tlaky na devalvaci měny. 

3. INFLACE ROSTE. Devalvace zdražuje dovoz a zlevňuje vývoz. 

Devalvace měny zdražením dováženého zboží vytváří inflační tlaky. 

Velikost tohoto tlaku je dána objemem dováženého zboží ve spotřebním 

koši. 

4. NEMÁ PŘÍMÝ VLIV. 

5. NEGATIVNÍ. Revalvace oslabuje hodnotu úspor v devizách.  

6. KLESAJÍ.  

7. KLESAJÍ. Růst úrokových sazeb vede k přesunu volných finančních 

prostředků do bank na úkor kapitálového trhu. Aby kurzy akcií a dluhopisů 

vyrovnaly tuto vyšší výnosovou hladinu, musí nabídnout také vyšší 

zhodnocení. Vyššího zhodnocení dosáhne investor tím, že koupí cenný 

papír za nižší cenu než dosud. Růst úrokových sazeb tedy vede k poklesu 

kurzů akcií a dluhopisů. 

8. KLESAJÍ. 

9. KLESAJÍ. Růst inflace vede k růstu úrokových sazeb. Rostou-li úrokové 

sazby, dochází k poklesu kurzů cenných papírů. Očekává-li se tedy růst 

inflace, kurzy cenných papírů (ceny akcií a dluhopisů) na toto očekávání 

reagují poklesem. 

 


